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 Nr. 842  23 augustus 2021 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
 

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke 
‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we 

in de Bridge Training  
 

In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-
Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op het 

bord liggen van de betreffende functionarissen 
 

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl 

 
Redactie: Carolien de Koomen, Margriet Jansze, 

Mirjam Dierckxsens, Monica Vuister, Ron Jedema, Siger Seinen, 
Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 

 

Speelfiguren (2) 

We zetten het mooie onderwerp waarmee we de vorige Training begonnen in 
deze aflevering voort. Ook nu valt de tegenpartij jouw vier speelfiguren aan. 

 

De tegenpartij valt jouw speelfiguur aan 
 
Speelfiguur 1    B 9 3 

 West speelt 2 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      A 5 4  a. B  b. 9  c. 3 

 

 
Speelfiguur 2    A 10 3 2 

 West speelt V voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 H 5 4  a. A  b. 2   

 

 

Oost opende met 1 

 

Speelfiguur 3    A 10 3 2    

West speelt B voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      H 9 4  a. A  b. 2 

 

 
Speelfiguur 4    V B 2 

 West speelt 5 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      9 8   a. V  b. 2 

 

Op de volgende pagina’s geef ik mijn antwoorden 
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Mijn antwoorden 
 

Speelfiguur 1    B 9 3 

 West speelt 2 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      A 5 4   

a. B  = 1 pnt b. 9  = 2 ptn  c. 3  = 0 ptn 

 
 

Nadeel van 3 (c): 10 of elke lagere kaart van oost dwingt jou deze slag te 

winnen met A.  

 
Het gaat dus tussen 9 of B.  

 
Wests lage schoppenuitkomst belooft iets in schoppen; het vraagt de partner 

om in schoppen terug te spelen. West heeft dan zeer waarschijnlijk een 4- of 
5-kaart schoppen met H óf V.  

Omdat west van HVxx(x) waarschijnlijk met H uitkomt en van een 4-

kaart zonder plaatje waarschijnlijk niet met zijn laagste schoppen start.  

 
Onbekend, maar van groot belang, is de positie van 10.  

 
 Het bijspelen van 9 (b) heeft de voorkeur. Dat gaat goed als west 10 

heeft en uitkwam van H10xx of V10xx. Oost moet dan zijn hoge 

schoppen bijspelen om te voorkomen dat 9 deze slag wint. En als jij later 

4 naar B speelt, wint B – bij deze verdeling – altijd een slag. 

     B 9 3 

   H 10 x x    V x x 

   V 10 x x    H x x 

 A 5 4 

  
 A wint de eerste slag. Dan 4 naar B, verzekert B van een slag. 

 
 Meteen B spelen pakt alleen goed uit als west HV heeft.  

   B 9 3 

   H V x x     10 x x 

     A 5 4 

 

Met deze verdeling, H én V bij west, is het leggen van B winnend.  

 

Welke kans is het grootst: HV bij west, óf één van deze twee honneurs. 

Antwoord: zelfs als je niet meerekent dat veel westspelers met HV met H 

zullen uitkomen, is de kans op H óf V twee keer groter dan op deze beide 

plaatjes bij west. 
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Speelfiguur 2    A 10 3 2 

 West speelt V voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 H 5 4  a. A = 0 ptn b. 2 = 3 ptn  

 
 

Gangbaar is dat de uitkomst met een plaatje het aangrenzende lagere plaatje 

belooft. West belooft met zijn V-uitkomst dus zeer waarschijnlijk B.  

 

De kaarten kunnen dus zo zitten: 
 

 A 10 3 2 

      V B 9 x (x)    x (x) 

 H 5 4 

 

Dan is het goed om deze slag te winnen met H, zodat je daarna over west 

kunt snijden op B (door 4 naar 10 te spelen). 

 

 

Oost opende met 1  

 

Speelfiguur 3    A 10 3 2    

West speelt B voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      H 9 4  a. A = 3 ptn b. 2 = 0 ptn 

 
 

Oost opende met 1. Die mag je inschatten op een 4-kaart. West heeft 

waarschijnlijk een 2-kaart en start daarom met zijn hoogste ruiten. Dan heeft 
oost V! Om die te kunnen vangen, moet jouw H achter oosts V blijven. 

En dat lukt alleen als je de uitkomst pakt met dummy’s A. 

 

 A 10 3 2 

 B x     V 8 7 6  

   H 9 4     

 

Na dummy’s A speel je 2 naar 9 voor de tweede en derde ruitenslag. 
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Speelfiguur 4    V B 2 

 West speelt 5 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      9 8   a. V = 2 ptn b. 2 = 0 ptn 

 
 

Als je voor 2 kiest, loop je het risico dat OW achterelkaar een rits 

hartenslagen oppakken. Dat gebeurt als oost de slag wint met 10. 

 

Als je V laat leggen, stop je daarmee de hartenaanval. Oost mag die slag 

incasseren met A of H, maar als hij harten terugspeelt, wint B beslist een 

slag.  

 

 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor Speelfiguurvaardigheid. 

 
Ook volgende week zetten we het stoeien met speelfiguren voort. 

 
Lezers mailen 

 
Sterk of zwak? 
 

Ik heb een biedprobleem. Ik zit oost en mijn partner west. 
 

Oost / Niemand  V B 7 

 10 9 5 

 H 9 7 3 

 A 5 2 

Mijn partner                                ik 
 10 9 4 3 2     A H 6 

 6       A V 8 3 

 5 4       B 8 6 

 V B 10 8 7     H 9 3 

 8 5 

 H B 7 4 2 

 A V 10 2 

 6 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  2 

doublet pas  3SA  pas 

pas  pas 
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Het doublet op 2 is volgens onze afspraken géén strafdoublet. Ik heb het 

opgevat als 8+-pnt en hoogst waarschijnlijk een 4-kaart schoppen. Ik 

twijfelde tussen 2SA of 3SA en besloot tot een optimistische 3SA. Het zal je 
niet verbazen dat ik down ging. 

 
Mijn partner is van mening dat ik 2 had moeten bieden, wetende dat hij 

minimaal een 4-kaart schoppen heeft, en het dan verder aan hem had 
moeten overlaten. Ik ben het daar niet mee eens. Gezien zijn gering aantal 

punten, maar wel mooie verdeling, vind ik dat hij 2 had moeten bieden, 

waarop ik dan gepast had. 

 
Wij komen er samen niet uit en ik hoop dat je wat licht over ons 

biedprobleem kunt laten schijnen. 

 
Rob:  

Stel dat zuid had gepast. Dan had west waarschijnlijk zelf 2 geboden 

als transfer voor de schoppen. Daarop is slechts één bieding van 

openaar oost mogelijk: ‘2’. Oost belooft met 2 immers minstens een 

5-kaart schoppen en hij kan zeer zwak zijn. Ook het schrale -kwintet 

dat west in dit spel in handen heeft, is dan mogelijk. Maar ook dan is 2 

aantrekkelijker dan een 1SA-contract. 

 
Als doublet na het tussenbod lengte schoppen belooft, moet dat binnen 

het partnerschap zijn afgesproken én is dat alerteerplichtig. 
Noodzakelijk om ook dan minstens een 5-kaart  af te spreken. En 

omdat je de tegenstanders niet zomaar 2 wil laten spelen, moet je dat 

doublet ook met een zwakke hand kunnen plaatsen. Daaruit volgt dat 

SA-openaar ook dan geen keus heeft en braaf 2 moet bieden. Met 

méér kracht zal oost na wests 2-bod beslist het bieden voortzetten. 
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Slaat inderdaad nergens op 
 

Meestal speel ik bij StepBridge met vaste partners, maar je wordt ook 

weleens ingedeeld en dan krijg je vaak kritiek van je gelegenheidspartner, 
terecht of onterecht.  

Meestal gaat het wel op een prettige manier - deze keer niet echt.  
 

Oost / Allen  9 6 

 9 6 

 A H 5 

 H B 10 7 6 5 

 3 2       A H V 10 5 4 

 V B 10 7 3     2 

 B 8 7 6 3 2     V 

 -       A V 4 3 2 

 B 8 7 

 A H 8 5 4 

 10 9 4 

 9 8 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  doublet* 

pas  2  4  pas 

pas  5  doublet pas 

pas  pas                                  Resultaat: 5X -5, -1400, score: 0% 

 
Mijn partner (noord), verweet mij dat mijn bieding nergens op sloeg. Ik 

geef doublet op de 1-opening  en schrijf ‘vraag naar harten’. Hij gaat naar 

5 met een 6 kaart met al minimaal 4 à 5 verliezers. Graag jouw mening 

over deze bieding. 

 

Rob: 
In de regel reageer ik met een grap als mijn partner met een dergelijke 

kwalificatie een opmerking maakt. We spelen immers voor ons plezier, 
dus plezier zullen we hebben. Ik in ieder geval wél! 

Als noord een gelegenheidspartner is, zal hij zónder nadere afstemming 

van jullie doubletten rekenen op openingskracht met minstens een 3-
kaart in de ongeboden kleuren. Dus verwacht noord minstens drie 

klaveren mee: samen minstens negen klaveren. Een volgbod van 2 

was beter geweest, al beloof je daarmee in de regel minstens 10 

punten, zeker kwetsbaar. Ook daaraan voldoet je hand niet.  
 

Je kunt het beste passen en als west dat ook doet, heeft noord een 
mooi 2 volgbod. En daar kun jij op passen, want in dit soort 

‘uitpassituaties’ heeft je partner jouw kracht hoogstwaarschijnlijk al 
meegeteld… 
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